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Introdução  

 

 O corpo foi, por muito tempo, visto como um elemento que aprisiona a pessoa e sua 

capacidade de conhecer. Carregado de imperfeições, instintos e vícios, o corpo não produz 

conhecimento porque impede a objetividade, sendo ele mesmo imanente e constituído de 

subjetividades que atrapalham a razão em seu movimento de conhecer e iluminar o mundo.  

 Compreender o corpo como algo estático e opositor à capacidade cognoscente, é um 

projeto de poder hegemônico que objetiva a distribuição de poder de maneira assimétrica, 

assim como pretende a exclusão e marginalização de corpos que não sejam normais. 

Entretanto, os feminismos nos mostra quem a biologia não consegue dá conta do complexo 

conceito de corpo. Propõem as epistemologias feministas a desconstrução de posições 

naturais e normais que podem ocupar certos corpos. 

 Ao fazer isso, as epistemologias feministas fundamentam a invenção de corpos que 

dissidem da normalidade. Essa dissidência é uma disputa, é uma luta e é uma resistência de 

corpos silenciados em suas práticas culturais porque são hierarquizados. Esses corpos existem 

e resistem. Eles são produtores de conhecimento de mundo e são inventores de práticas 

culturais que criam outras realidades sociais.  

Diante disso surge a pergunta que orienta esta pesquisa: como os feminismos podem 

contribuir para a construção de corpos dissidentes da normalidade? O objetivo geral é: 

compreender como os feminismos podem contribuir para a construção de corpos dissidentes 

da normalidade. Os objetivos específicos são: i) Identificar os principais conceitos sobre 

corpo nas teorizações feministas e ii) caracterizar os corpos dissidentes da normalidade a 

partir da sociologia das deficiências. 

 
1 Mestrando em Sociologia pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG/CDSA no Mestrado 

Profissional de Sociologia em Rede Nacional – PROFSOCIO.  
2 Mestranda em Sociologia pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG/CDSA no Mestrado 
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É uma revisão bibliográfica que utilizou o método exploratório para, discutindo as 

possibilidades conceituais das categorias de pesquisa, compreender a relação entre 

feminismos e sociologia das deficiências. A pesquisa aponta para as epistemologias 

feministas como caminho metodológico possível para as desconstruções de naturalizações e 

normatizações.  

 

 

Referencial teórico 

 

Corpo e feminismos 

 

O sistema cartesiano de pensar o mundo e a vida já não é mais suficiente para dar 

conta da diversidade e pluralidade de pessoas, de histórias e de fenômenos. Mostra-se 

portanto, uma visão de mundo obsoleta, romanceada e ideal, excludente de outras lógicas de 

existência. As teorizações feministas rejeitam essa lógica cartesiana porque a existência é 

pautada em duas condições contrárias, em oposições binárias e em alternativas de mundo 

onde apenas existe isto ou aquilo (JAGGAR; BORDO, 1997).  

Ainda, a filosofia e epistemologia de René Descartes não é uma visão neutra de 

mundo, mas uma posição sexista, cheia de ideologias e epistemes pensadas pelo homem 

branco e heterossexual. Assim, os feminismos rechaçam as condições cartesianas de mundo 

porque compreendem que o mundo é uma rede interligada, plural e não linear de existências. 

Nesse sentido, o corpo pensado no sistema cartesiano é uma matéria orgânica dividida da sua 

oposição, a mente (JAGGAR; BORDO, 1997). 

O corpo é elemento cultural e de existência da pessoa que está sempre corrente nas 

discussões feministas. Isso porque, diferente das epistemologias feministas, o corpo é 

compreendido de Platão a Descartes como impossibilidade de se chegar à objetividade. 

Acontece que as ideias desses e outros filósofos, até chegar ao positivismo na modernidade, 

criaram uma concepção de corpo que limita a liberdade da pessoa. O corpo é disciplinado, 

negado e principalmente, excluído na produção do conhecimento (JAGGAR; BORDO, 1997). 

As respostas feministas sobre o conceito de corpo colocam-no como centro da 

produção do conhecimento e da transformação cultural. Mas o que podemos dizer que é o 

corpo? Nas tradições culturais sexistas e patriarcais, o corpo é o contrário da mente; é um 
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objeto orgânico cheio de instintos que deve ser domado para se chegar a um estado de 

consciência e de transformação da natureza. Biologicamente, é o corpo algo material, 

imanente. Ele foge da transcendência e sua condição apenas o depósito de algo maior, a mente 

(BORDO,1997). 

No século XVII, o corpo é visto como fronteira entre o interior da pessoa e o mundo 

externo à pessoa. O corpo é igual e único. E para ser igual, o corpo não tem marcas, estigmas, 

contradições e inscrições culturais. Cria-se uma noção de corpo normal, um corpo sem 

deficiências, um corpo desprovido de diferenças. O corpo como algo plural e dinâmico, 

histórico e social, contextualizado culturalmente e construído pelas diferenças é uma 

concepção feminista (JAGGAR, 1997). 

O corpo passa a ser agente cultural, onde formas e significantes não estáticos 

refletem os contextos históricos e políticos. É o lugar onde o gênero se inscreve e se modifica 

conforme as experiências das pessoas. Bordo (1997) se coloca na investigação do papel do 

corpo e afirma que o corpo é um texto cultural, um local de controle social. Pela interpretação 

cultural, o corpo sustenta sua existência e demonstra suas experiências. Ainda: o corpo é 

reconstrução discursiva sobre si e sobre o mundo, é uma explicação de caminhos insidiosos e 

contraditórios que tenta atravessar e encontrar diversas posições sociais porque ele próprio é 

sinal das diferenças.   

Dimen (1997) afirma também a inscrição da sexualidade no corpo, visto que o corpo 

espelha as construções de gênero e de práticas culturais. A autora mostra o corpo como 

construção social do ser e da experiência do desejo. Os esforços feministas em pensar o corpo 

das diferenças, seja pela sexualidade, pelas práticas culturais, pelos elementos significativos 

de sua reconstrução histórica ou como espaço de poder, colaboram para uma reescritura sobre 

o corpo que permite uma alteridade radical. Isso tem implicações políticas sobre o 

pensamento de um corpo não cartesiano.  

Essa reescrita sobre o corpo é um ato que pressupõe questionar categorias universais 

de análise, assim como se coloca em um movimento de relativização e valorização dos 

saberes locais que apontam para o olhar das experiências próximas das pessoas que estão 

situadas em determinados contextos. Para se pensar a diversidade cultural, é necessário 

recorrer à compreensão dos saberes antropológicos. Mais que um conceito, a diversidade 

cultural é uma perspectiva metodológica que se funda em saberes locais e contextuais que se 

distanciam e se familiarizam (GEERTZ, 1998). Esse trabalho nos levar a uma análise das 
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práticas culturais. Pensando essas propostas, os feminismos nos colocam na perspectiva 

metodológica de descontruir o que é naturalizado e normatizado.  

Nesse entendimento sobre os processos naturalizados e normatizados, bem como 

suas desconstruções, o conceito de cultura orienta outras posições epistemológicas de 

rupturas, basta lembrarmos que Bauman (2002, p. 185) traz a cultura como estrutura, sendo 

esta: “Una red de comunicación dentro de un conjunto de elementos o el conjunto de reglas 

de transformación para un grupo de elementos interrelacionados y sus propias relaciones”3.  

Para o sociólogo, as transformações situam-se em nível fenomenológico da percepção e de 

tudo que é empírico. A estrutura não é acessível à dimensão sensória, nem advém dos 

processos de experiência. Pela estrutura, os fenômenos empíricos refletem a relação com os 

modelos abstratos e mantém com eles a mesma relação. Não existe portanto, uma relação 

entre uma estrutura e um fenômeno, mas incidências diversas.  

Bauman (2002, p. 259) coloco o conceito de cultura como uma “subjetividad 

objetivada”4. Pela cultura, o indivíduo se encontra em um constante estado de revolta, que é 

planificada em ações. Isso permite que se construa identidades, sendo elas dinâmicas e nunca 

estáticas, inseparável do movimento da pessoa em busca de objetivar suas subjetividades, ou 

seja, na construção de suas práticas culturais. As identidades atualizam e transformam a 

substância cultural das coisas, assegurando inconstância e continuidade. É assim que os 

feminismos se lançam no movimento de desnaturalizar o corpo, seus afetos e suas 

experiências.  

 

Corpos dissidentes e sociologia das deficiências 

As discussões lançadas pelos feminismos possibilitaram a visibilidade de outras 

formas de existências e de sentir o mundo. Essa visibilidade pode ser entendida como 

processos de dissidência do que foi posto naturalizado e normatizado. As pessoas e os corpos 

dissidentes carregam a diferença em sua existência; suas práticas sociais pautam-se na luta 

pelo reconhecimento da pluralidade de vida e de mundo. Os corpos dissidentes desafiam os 

estereótipos dos corpos normais.  

 
3 Tradução nossa: “Uma rede de comunicação no seio de um conjunto de elementos ou ainda o conjunto de 

regras de transformação de um grupo de elementos inter-relacionados e de suas próprias relações”.  
4 Tradução nossa: “subjetividade objetivada”. 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



5 

 

Nesse contexto, os corpos dissidentes e suas subjetividades enfrentam a ideia de 

capacidade e de um corpo normal que hierarquiza pessoas e produzem as exclusões e 

marginalizações. O capacitismo apaga a história do corpo da pessoa e a objetifica em um 

aparelho de surdez, uma cadeira de roda ou outros meios utilizados para melhoria de vida das 

pessoas com deficiência. Ainda, o capacitismo apaga a sexualidade, as potencialidades, as 

lutas e as ações das pessoas com deficiência (MELLO, 2014).  

Corporalidades silenciadas. É assim que Dutra (2018) chama o silenciamento e a 

opressão sobre as experiências do corpo que não sejam aquelas vivenciadas por um corpo 

normal. As corporalidades silenciadas são atravessadas por gênero, deficiência, raça e tantas 

outras variáveis que contornam e dão forma ao corpo e suas existências. O biológico distribui 

o poder sobre os corpos e suas relações socais.  

Foucault (2014) se lança sobre o corpo e em como o poder é modela o corpo e suas 

vivências. Esse poder é mesmo uma estrutura que define os modos de sentir, de ser e de agir. 

Assim, a vivência da normalidade é uma privilégio que dota os corpos normais e os torna 

poderosos em suas práticas sociais porque eles produzem as regras, as relações e os modos 

como os corpos com deficiência são disciplinados, docilizados e silenciados.  

Pensar o corpo com deficiência é refletir sobre as relações de poder. Sobre isso, 

Butler (2017) nos questiona: quem aceitou os termos predefinidos de poder? O poder que é 

prévio à pessoa e que controla sua vida e sua forma de existir, que elimina cultural e 

socialmente os corpos com deficiência. É esse pode que torna os corpos dissidentes da 

normalidade em monstro, como denomina Foucault (2014). O mostra combina o impossível e 

o proibido, rompe com a normalidade e é exposto socialmente. Suas práticas culturais são 

silenciadas, assim como o próprio monstro.  

Ao violar a norma, simplesmente por existir, o corpo com deficiência tem sua 

existência como desviante, como dissidente. Esse ato é uma forma contra-natural de existir 

(FOUCAULT, 2014). O desvio é algo perigoso para a normalidade, é um monstro que 

perturba a ordem das coisas existentes e as convenções que regulam o poder sobre os corpos. 

Por isso a violência simbólica é tão abissal com os corpos dissidentes, pois eles desequilibram 

o poder por sua própria existência.  

A deficiência é posta para desconstrução da normalidade. As práticas culturais das 

pessoas com deficiência exploram os meandros da corponormatividade – as expressões de 

poder que caracterizam a normalidade de um corpo e que define suas práticas sociais e 
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culturais – de uma estrutura social que discrimina e materializa as discriminações sobre as 

pessoas dissidentes da normalidade (MELLO, 2014). Com isso, o poder passa a circular de 

diferentes modos entre as pessoas e é partilhado porque foi disputado na dissidência da 

normalidade.  

As práticas culturais da pessoa com deficiência começam a romper com a 

biologização do seu corpo e da medicalização do corpo que sente e é muito além do que 

define a medicina para eles. Os corpos com deficiência criam novas histórias sobre si e sua 

existência. Ao fazer isso, realizam um movimento político que torna a vida não algo estático, 

mas um devir das coisas que são forjadas nas práticas culturais que dão sentido ao mundo.  

 

Análise e discussão 

 

As bases da epistemologia no Ocidente foram construída pelo pensamento como o de 

René Descartes, que inaugura um novo tipo de sujeito. Ao definir um novo tipo de sujeito, a 

saber, racional, lógico e objetivo, outros tipos de sujeitos e suas formas de experimentar o 

mundo são descartadas. Além disso, a lógica cartesiana pretende ser uma universalização das 

coisas da vida e do mundo; objetiva narrar e conhecer todas as coisas existentes a partir de seu 

ponto zero, que são as proposições do próprio método cartesiano. Esse pensamento acabou 

criando apenas uma realidade dicotômica, onde o mundo é dividido em dois: ou isto ou 

aquilo, ou masculino ou feminino, ou normal ou não normal, ou corpo ou mente.  

Não há lugar no cartesianismo para as diferenças. Elas são silenciadas e esmagadas. 

Essa lógica perversa, porque excludente, acabou narrando as percepções e intepretações sobre 

o mundo das pessoas consideradas não normais. Bem, para além disso, essa lógica assegura 

posições e compreensões sobre o mundo apenas na visão do homem branco, europeu e 

cristão. Funda pois, a modernidade e suas promessas de completa felicidade do homem. Mas, 

fazendo valer sua ambição por universalizar o mundo e suas experiências, o cartesianismo 

negou as formas locais e contextualizadas de existir, de produzir conhecimento e de 

interpretar o mundo.  

O corpo, na concepção cartesiano, deixa de ser um devir cultural e social, dinâmico e 

não estático, e passa a ser uma ameaça ao conhecimento e a iluminação das pessoas, visto que 

ele é carregado de vícios, de instintos e conduz a pessoa aos prazeres. Nesse sentido, foi 
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preciso docilizar os corpos para que eles pudessem obedecer a uma ordem de conhecimento, 

especialmente nos corpos com deficiência. O poder sobre esses corpos, além de disciplinar, 

não legitima as práticas desses corpos porque são corpos medicalizados, estigmatizados e 

incapacitados.  

Porém, as teorizações feministas trazem o corpo como elemento de mundo que é 

cultural e sensório, onde as lutas políticas são travadas e onde a cultura chega a formar as 

experiências da pessoa e suas percepções. A contribuição das epistemologias feministas se dá 

justamente por romper com a ideia de um corpo apenas biológico, mas traz um corpo plural e 

cultural. Se em Descartes temos um corpo impossível de levar e produzir conhecimento, 

conquanto que apenas a razão leva a pessoa ao estado cognoscente, nas teorizações feministas 

o corpo é deslocado e transformado cultural e epistemologicamente. O corpo é a própria 

produção do conhecimento.  

Os feminismos contribuem no pensamento sobre o corpo enfrentando uma lógica 

excludente e conceitua o corpo como centro da produção do conhecimento e um 

transformador cultural. Se o corpo nas epistemologias sexistas e patriarcais é apenas a 

oposição à mente e uma barreira para a pessoa cognoscente, nas epistemologias feministas o 

corpo é consciência transcendente e cultural. É assim que o corpo carrega marcas, estigmas, 

contradições, oposições, símbolos culturais e produz seus sentidos. O corpo passa a ser a 

própria pessoa, por isso é algo contextual, histórico e social. Sendo assim, os conhecimentos 

locais e as experiências plurais precisam ser respeitadas.  

O corpo sendo a própria pessoa revela as experiências culturais e o trajeto 

antropológico surgido em suas práticas sociais. Será assim que Bordo (1997) coloca o corpo 

como texto cultural. É mesmo uma forma de reelaborar os sentidos do mundo pelo corpo. O 

corpo sustenta sua existência e resiste aos poderes que se insurgem contra ele. Dizer que o 

corpo é essa potência discursiva é devolver o poder à pessoa de construir sua história de modo 

autodeterminado, original e autônomo. Assim, o corpo é sinal das diferenças.  

Se o corpo é sinal das diferenças, não há sentido em produzir uma 

corponormatividade, ou seja, experiências de corporalidades que normatizam o sentir do 

corpo, o ser corpo, as formas do corpo e suas singularidades, assim como as práticas culturais 

do corpo. A corponormatividade colabora para a exclusão das experiências dos corpos com 

deficiência. Além disso, assegura uma lógica cartesiana, onde o conceito de normal implica 
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uma hierarquia do corpo normal. Os corpos que dissidem dessa normalidade são radicados em 

centros periféricos e marginais da existência e da cultura.  

O confronto com a corponormatividade possibilita a existência da visibilidade da 

diversidade cultural. Não apenas a visibilidade, mas também o reconhecimento das 

experiências de valorização dos saberes locais produzidos por corpos dissidentes. A 

diversidade cultural constitui-se em uma perspectiva metodológica que, como mostra Geertz 

(1998), leva a compreensão de contextos locais que se distanciam e se familiarizam. É assim 

um jogo de estranhamento e de familiaridade com as práticas culturais diversas. Importa pois, 

que a diversidade cultural desestabilize a corponormatividade como imperativo de uma 

compreensão sociológica de mundo pautada na pluralidade das experiências humanas e não 

na sua universalização.  

Com isso, pensamos que o mundo passa a ser algo dinâmico demais para ser 

universal e que as práticas sociais e culturais das pessoas não podem ser naturalizadas e 

legitimadas. Isso quer dizer que o movimento de desconstrução das coisas postas como 

naturais e normais no mundo é uma postura epistemológica feminista que desfaz a ideia de 

um corpo normal. É mesmo um enfrentamento à corponormatividade e a elaboração de um 

conceito de corpos plurais e culturais que criam práticas culturais que não hierarquizam 

conhecimentos, formas e existências.  

Assim, essa desconstrução orienta outras rupturas epistemológicas, como por 

exemplo o conceito de cultura como algo que possa ser classificado em estágios. Ora, 

Bauman (2002) evidencia a cultura como uma estrutura, sendo esta uma rede comunicativa de 

sentidos complexos que orientam a formação das pessoas em certos contextos históricos, 

sociais e econômicos. A cultura pois, é uma experiência de modelos abstratos que mantém 

relação com tantos modelos e permite à pessoa as transformações de tempo e espaço, das 

formas e da existência, das relações e das práticas, do poder e do saber. 

Esse conceito de cultura em Bauman (2002) produz, substancialmente, uma 

compreensão da construção de identidades como algo inseparável das práticas culturais. O 

sociólogo diz que a cultura é uma subjetividade objetivada. Parece que, nesse sentido, o 

substrato das coisas culturais é uma projeção das identificações, das experiências e das 

intepretações das pessoas sobre os fenômenos inventados. Acontece um movimento de 

desnaturalização das coisas, dos corpos, das subjetividades.  
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Ao caminhar e adotar essas posturas epistemológicas e sociológicas sobre as coisas 

postas como naturais, as existências são refeitas e reposicionadas social e culturalmente. 

Especificamente, os corpos com deficiências apresentam-se, nessa perspectiva, como 

dissidência das naturalizações e normatizações sobre o corpo elaboradas por pessoas e por 

corpos sem deficiência. Esse processo mostra a não legitimidade dos corpos sem deficiência 

em legislar culturalmente sobre os corpos com deficiência. Diante dessa injustiça 

epistemológica, ainda assim, os corpos com deficiência rompem com o  não reconhecimento 

de suas práticas culturais, dos seus processos de identidades e identificações e criam novas 

realidades de circulação de poder e símbolos culturais de resistência.  

Ao desafiar as construções estereotipadas sobre si, os corpos com deficiência saem 

de posição subalternizada e marginalizada e avança na visibilidade de afirmação de suas 

existências além das margens sociais e das periferias existenciais. Faz parte dos processos de 

identidades e identificações as construções de práticas culturais que afirmem os 

conhecimentos produzidos em contextos próprios. Dizendo isto, reiteramos a força das 

epistemologias feministas na construção de narrativas subversivas sobre os corpos com 

deficiência. Mas de tratam essas narrativas subversivas? Elas são discursos a partir das 

desconstruções naturalizadas e normatizadas sobre os corpos normais e que apresentam os 

corpos com deficiência como pessoas com histórias, epistemologias, produções culturais e 

simbólicas de mundo, posições sociais que se fazem política e esteticamente, além de 

entender o corpo com deficiência como pessoa.  

Se o capacitismo nega as várias dimensões e a dignidade da pessoa com deficiência, 

as epistemologias feministas, ao discutirem e disputarem o corpo como território cultural da 

pessoa, aponta para a conexão entre as experiências e o corpo. O corpo passa a ser o centro 

produtor do conhecimento e rege as legislações simbólicas que narram as relações de poder. O 

capacitismo ainda tem o poder de silenciar as corporalidades. Contra isso, as epistemologias 

feministas trazem as experiências sobre o corpo como diversa e não um caminho único de 

experimentar o corpo no mundo.  

Ao se romper com as corporalidades silenciadas, novas possibilidades de perceber o 

corpo são criadas. Corpos diferentes criam práticas culturais diferentes e contextos simbólicos 

também diferentes. O biológico passa a ser apenas uma das múltiplas dimensões que formam 

a pessoa e o poder é distribuído democraticamente sobre as existências diferentes da 

normalidade. Isso é preciso para se combater a vivência da normalidade como um privilégio 
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de alguns corpos, a saber, corpos que mantém as regras sociais de poder que circula entre 

práticas culturais hegemônicas.  

Os corpos disciplinados, docilizados e silenciados, especialmente os corpos com 

deficiência, amedrontam a normalidade porque seu poder é de resistir sobre o poder que 

modela os corpos normais. Corpos dissidentes são monstros que apavoram o poder 

hegemônico dos corpos normais. Dissidindo da normalidade, esses corpos expõem as 

atrocidades da exclusão, a perversidade de uma lógica que tenta enquadrar todos em uma 

mesma identidade e identificação. Mas o mostro mostra o impossível, o proibido, a 

transgressão, o prazer.  

É assim que as epistemologias feministas pensam os corpos. É assim que uma 

sociologia das deficiências compreende as experiências subalternizadas e silenciadas dos 

corpos com deficiência. Resistir parece ser a forma mais genuína das pessoas com deficiência 

e lutar é uma episteme que nasce da necessidade de se repensar como o poder modela práticas 

culturais.  

 

Considerações finais 

As relações de poder devem ser pensadas sempre que se questiona o que pode um 

corpo com deficiência. Questionamos: quem redigiu as normas de poder que impera sobre os 

corpos? Quem aceita o poder pré-estabelecido sobre si? O poder é ponto central na discussão 

sobre os corpos e sobre as práticas culturais. Um e outro – corpos e práticas culturais – são 

temas que emergem na modernidade como categorias necessárias para se pensar a justiça 

epistemológica.  

Diante disso, surgiu a pergunta que orientou este trabalho: como os feminismos 

podem contribuir para a construção de corpos dissidentes da normalidade? Havemos de 

pensar o feminismo como um campo político e epistemológico plural. Aqui é nossa primeira 

percepção. Em seguida, os corpos ditos normais são modelados por um tipo de poder que 

pretende a hierarquização de corpos, de pessoas, de histórias e de produções cultuais e de 

conhecimento. No corpo normal reside o poder e os signos culturais que definem os 

privilégios sociais e culturais de se estar no mundo. 

Ao corpo com deficiência, se nega, quando não se legitima, a produção de 

conhecimentos e de práticas culturais. Isso porque apenas o corpo normal detém posição 
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social de perceber o mundo, de fazer-se subjetiva e objetivamente, de adentrar a cultura e seus 

processos de identidades e de identificações. O corpo com deficiência é um monstro, na 

perspectiva foucaultina, que aterroriza a normalidade. 

As epistemologias feministas contribuem na invenção de corpos dissidentes quando 

rompe com a visão cartesiana de um corpo que é barreira ao conhecimento, um corpo 

contrário à mente, um corpo biológico. Contra essa lógica excludente e binária, onde existe no 

mundo apenas as situações de ponto e contra-ponto, as epistemologias feministas mostram 

que entre o ponto e o contra-ponto existem infinitas maneiras de ser e de sentir o mundo. É 

nesse território de possibilidade infinitas que as práticas culturais de corpos dissidentes 

contribuem para os processos autônomos, autodeterminados e originais de identidades e 

identificações.  
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